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Obec Malešovice 

Zastupitelstvo obce Malešovice 

 

 

Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 26. 06. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 

 
 

Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání 

 

 Zahájení jednání 

 

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce 

Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 06. 2015 do 26. 06. 2015. Současně byla informace o konání 

zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, že 

přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), Omluven 

je pan Jiří Patočka, neomluven Hubáček a Dubský. Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 

3 zákona o obcích). 

 

 Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Rozpočtová opatření 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030022287/002 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030021985/002 

6) Smlouva o zřízení věcného břemene č.47219/2015 

7) Žádost o dar na pořádání Jezdeckého dne 
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8) Projednání žádosti o odkup parcely č. 174/6 o výměře 35m
2 , 

174/7 o výměře 35m
2 

, 174/11 o 

výměře 3m
2  

, 174/12 o výměře 3m
2
 

9) Z došlé pošty 

10) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

11) Závěr 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. 2: Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 určilo na celé volební období 

zapisovatelkou zápisu  paní Helenu Kratochvílovou , v případě její nepřítomnosti paní Irenu 

Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období Mgr. Michal 

Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a Zdeněk Ševčík.  

 

* * * 

 

Bod č. 3: Kontrola zápisů a plnění usnesení ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne  

                29. 4. 2015 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z předešlého zasedání byl zpracován, podepsán, ověřen a je 

k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Předsedající provedl kontrolu úkolů a usnesení ze 

zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 4. 2015: 

 

 

 K usnesení č. 13 

Stížnost paní Jaroslavy Šťastné na sousedku paní Martu Ševčíkovou. 

Paní Marta Ševčíková byla vyzvána k řešení situace - splněno 

 

 K usnesení č. 14 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořízení čerpadla pro žadatele:  Kratochvílová Helena, 

Malešovice č.155 ve výši  6 000 Kč. 

Realizováno 

 
 K usnesení č. 16 

Zastupitelstvo schvaluje zproštění platby za stočné pro rok 2015 ve prospěch žadatelů: Tereza 

Mazánková, Eliška Grusová, Alena Urbanová a Karel Urban. 
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Realizováno 

 

 K usnesení č. 18 

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převodu vlastnického práva k nemovitým věcem -  pozemky 

p.č. 177/2, hodnota v účetní evidenci 18.462 Kč    a p.č. 177/3  hodnota v účetní evidenci 21.158 

Kč  oba pozemky v k.ú. Malešovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Malešovice. 

Smlouva č. BP-15/008 . 

Realizováno 

 
 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva 

obce ze dne 29. 04. 2015. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod č. 3: Rozpočtová opatření 

 

a) Rozpočtové opatření č.5/2015 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.5/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

b) Rozpočtové opatření č.6/2015 

 

 
 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje:  rozpočtové opatření č.6/2015 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 4: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030022287/002 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.1030022287/002. Předsedající vyzval k rozpravě o výši jednorázové náhrady za zřízení 

požadovaného věcného břemene. 

 

 Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Pavlík – navrhuji požadovat náhradu ve výši 10000Kč 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č.1030022287/002. Jednorázové náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene bude 

požadována ve výši 10000Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č.1030022287/002. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

Bod č. 5: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021985/002 
Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030021985/002. Předsedající vyzval k rozpravě o výši jednorázové náhrady za zřízení 

požadovaného věcného břemene. 

 

 Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Pavlík – navrhuji požadovat náhradu ve výši 1000Kč 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

1030021985/002. Jednorázové náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene bude požadována 

ve výši 1000Kč.  
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Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021985/002. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

Bod č. 6: Smlouva o zřízení věcného břemene č.47219/2015 
 

Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

č.47219/2015. Předsedající vyzval k rozpravě o výši jednorázové náhrady za zřízení požadovaného 

věcného břemene. 

 

 Připomínky, návrhy – náměty na doplnění: 

 

Pavlík – navrhuji požadovat náhradu ve výši 1000Kč 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouva o zřízení věcného břemene č.47219/2015. 

Jednorázové náhrady za zřízení požadovaného věcného břemene bude požadována ve výši 1000Kč.  

Zastupitelstvo obce Malešovice pověřuje starostu obce podpisem předložené Smlouva o zřízení 

věcného břemene č. č.47219/2015. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 4 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

                                               *      *       * 

 

 

 

Bod č. 8: Žádost o dar na pořádání Jezdeckého dne 

 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí. Žadatel:  

Becha Ladislav, Loděnice  

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí daru na pořádání Jezdeckého dne 18.07.2015 

v Loděnicích. Žadatel Ladislav Becha Loděnice  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:  4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

Bod č. 8:  Projednání žádosti o odkup parcely č. 174/6 o výměře 35m
2 , 

174/7 o výměře 35m
2 

, 

174/12 o výměře 3m
2  

, 174/13 o výměře 3m
2
 

 

Předsedající přítomné seznámil doručenou žádostí o odkup parcely č. 174/6 o výměře 35m2 , 174/7 o 

výměře 35m2 , 174/12 o výměře 3m2  , 174/13 o výměře 3m2. Žadatel: Becha Vladimír, Malešovice 

23. Žadatel nabízí cenu 100Kč/m
2 

. 

Předsedající dále konstatoval, že záměr prodeje požadované parcely byl na základě rozhodnutí ZO 

Malešovice zveřejněn od 30.01.2014 do 16.02.2014 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely:  

 

Parcela č. Výměra Cena za m
2
 Cena celkem 

174/6 35m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/7 35 m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/12 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

174/13 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

Celkem:  76 m
2
  7600 Kč 

  

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené kupní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 



Zápis ze zasedání ZO   
 

Strana 8 (celkem 16) 

 

*      *       * 

 

 

*      *       * 

 

Bod č. 12: Informace z došlé pošty 

 

 

 Návrh smlouvy o zpracování programu rozvoje obce Malešovice 

 

Předsedající přítomné seznámil s doručeným návrhem smlouvy o zpracování programu 

rozvoje obce Malešovice 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o zpracování programu rozvoje obce 

Malešovice. Zhotovitel Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu podpisem předložené a schválené smlouvy o zpracování programu rozvoje obce 

Malešovice 

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 Žádost o příspěvek obce Malešovice na opravu čerpadla (kanalizační přípojka),  

Žadatel: Syblík Jiří a Kateřina, Malešovice 49 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze 

dne 11. 12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max.výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na opravu čerpadla a technologií: 50% ceny 

opravy, max. 2500,- Kč 
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Žadatel Adresa 

Syblík Jiří a Kateřina Malešovice 49, 664 65 

 

 

 

 

Podmínky příspěvku POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 1x 

za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a montážní 

list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Žadatel nemá k 26. 6. 2015 žádné pohledávky 

vůči obci Malešovice. 

 

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 26. 6. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 49. 

 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu čerpadla pro žadatele:  Syblík Jiří a Kateřina 

Malešovice č.49 ve výši  50%  nákladů na opravu čerpadla, tedy 50% z uhrazené částky 2385 Kč 

činí   1192,50 Kč. Schválená částka ve výši 1192,50 Kč bude zaslána dle požadavku žadatele na 

jeho bankovní účet. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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 Žádost o příspěvek obce Malešovice na opravu čerpadla (kanalizační přípojka),  

Žadatel: Drobcová Martina, Malešovice 208 

 

Předsedající předložil doručenou žádost a konstatoval, že dle rozhodnutí zastupitelstva ze 

dne 11. 12. 2014    poskytuje obec Malešovice občanům příspěvek na :  

- Opravu čerpadla a technologií: 50% ceny opravy, max. 2500,- Kč 

- Nákup nového čerpadla nebo technologií: max.výše příspěvku 6000,- Kč 

 

 

Žádost o příspěvek obce Malešovice na opravu čerpadla a technologií: 50% ceny 

opravy, max. 2500,- Kč 

 

 

 

 

 

Žadatel Adresa 

Drobcová Martina Malešovice 208, 664 65 

 

 

 

 

Podmínky příspěvku POŘÍZENÍ NOVÉHO ČERPADLA:  

 
Příspěvek na pořízení nového čerpadla 1x 

za čtyři roky 

  

 doklad o zaplacení celé částky  

nákladů na pořízení nového 

čerpadla 

 

doloženo 

 

 potvrzený záruční list a montážní 

list 

doloženo  

 

Z předložených dokladů musí být nezpochybnitelné, že čerpadlo bylo pořízeno pro potřeby 

žadatele. 

 

Všeobecné podmínky příspěvku: 

 
 vyjádření podpis  

Občan žádající o příspěvek na 

opravu či pořízení nesmí mít 

žádné pohledávky vůči obci 

Malešovice. 

Žadatel nemá k 26. 6. 2015 žádné pohledávky 

vůči obci Malešovice. 

 

Žádající občan musí mít trvalé 

bydliště v obci Malešovice, 

nesmí být evidován na 

ohlašovně. 

Žadatel má k 26. 6. 2015 trvalé bydliště na 

adrese Malešovice 208 – viz kopie průkazu 

k povolení pobytu 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu čerpadla pro žadatele:  Drobcová Martina 

Malešovice č.208 ve výši  50%  nákladů na opravu čerpadla, tedy 50% z uhrazené částky 

2069Kč činí   1034,50 Kč. Schválená částka ve výši 1034,50 bude zaslána dle požadavku 

žadatele na jeho bankovní účet. 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 Škodní událost ze dne 04.06.2015 

Předsedající přítomné seznámil se škodní událostí ze dne 4.6.2015. kdy zaměstnanec obce 

pan Pavel Vostrejš při sečení trávy díky odskočenému kamínku rozbil okno u osobního 

automobilu  poškozeného Martina Udržala, Malešovice. Celá skutečnost byla neprodleně 

oznámena na pojišťovnu Generali a výsledkem je zamítnutí škodní události. Zamítnutí uznání 

škodní události jsem rozporoval a očekávám vyjádření likvidátorky paní Vonáškové. Ze 

strany obce však prokazatelně vznikla škoda na majetku a je přinejmenším neetické celou 

záležitost neřešit. Žádám o rozpravu ke způsobu vyřešení škodní události ze strany obce pro 

případ, že škodní událost bude opakovaně ze strany pojišťovny zamítnuta. 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dořešení na příštím zasedání. 

 

 
 
 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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 Přidělení dotace na akci výstavba dětského hřiště s názvem „Malešováci dětem“ 

Ministerstvo pro místní rozvoj  schválilo žádost obce Malešovice na akci výstavba dětského 

hřiště s názvem „Malešováci dětem“ 

Souhrn investičních zdrojů projektu činí 568 549 Kč. Realizace bude zahájena cca v červenci 

2015 a závěrečná zpráva musí bát předložena do 31.3.2016. Na základě směrnice obce 

Malešovice č. 5/2012 - Směrnice k veřejným zakázkám ( viz níže) byla rozeslána výzva. 

Vyhodnocení se uskuteční 1.7.2015v 18:00 hod. Složení hodnotící komise:  

Ing. Pavlík 

Vladimír Becha 

Helena Kratochvílová 
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Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace na akci výstavba dětského hřiště s názvem 

„Malešováci dětem“ Souhrn investičních zdrojů projektu činí 568 549 Kč. Realizace bude 
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zahájena cca v červenci 2015 a závěrečná zpráva musí bát předložena do 31.3.2016. 

Vyhodnocení se uskuteční 1.7.2015v 18:00 hod. Složení hodnotící komise:  

Ing. Pavlík 

Vladimír Becha 

Helena Kratochvílová 

 

 
 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

*      *       * 

 

 Žádost o odkup parcely č. 174/4 o výměře 35m
2 , 

174/5 o výměře 35m
2 

, 174/10 o výměře 

3m
2  

, 174/11 o výměře 3m
2
 

 

Předsedající přítomné seznámil doručenou žádostí o odkup parcely č. 174/4 o výměře 35m2 , 

174/5 o výměře 35m2 , 174/10 o výměře 3m2  , 174/11 o výměře 3m2. Žadatel: Zamarský 

Pavel, Malešovice 109. Žadatel nabízí cenu 100Kč/m
2 

. 

Předsedající dále konstatoval, že záměr prodeje požadované parcely byl na základě 

rozhodnutí ZO Malešovice zveřejněn od 30.01.2014 do 16.02.2014 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely:  

 

Parcela č. Výměra Cena za m
2
 Cena celkem 

174/4 35m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/5 35 m
2
 100 Kč 3500 Kč 

174/10 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

174/11 3 m
2
 100 Kč 300 Kč 

Celkem:  76 m
2
  7600 Kč 

  

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené kupní smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

*      *       * 
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Bod č. 13 : Diskuse, dotazy, připomínky, různé: 

 

Na vědomí:  

 Přechodného dopravního značení a uzavírka sil. III/40014 v obci Pravlov.  

Jedná se o uzavírku z důvodu provádění kanalizace v této obci a jelikož silnice III/40014 

nemá dostatečné šířkové poměry pro realizaci výkopu se zachováním provozu, je nutné 

provoz vézt po objízdné trase. V obci Trboušany se také realizuje kanalizace a provoz po této 

objízdné trase není možný. Z těchto důvodů je navržena objízdná trasa přes Malešovice obce.  

Pouze autobusová doprava je vedena přes obec Trboušany. 

 

           Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu od 30.6.2015 do 31.8.2015. 

 

 Bylo dokončeno parkovací stání před OÚ Malešovice 

 V cca srpnu 2015 se uskuteční dokončení veřejného osvětlení směr Odrovice 

 Byla podána žádost o stavební povolení na výstavbu chodníku od středu obce směrem na  

Medlov 

 V současné době má obec tři zaměstnance u úřadu práce (VPP) Vostrejš, Švejdová a 

Hrazdílková – plný stav 

 Pracovní úraz  - paní Lenka Švejdová si při zalévání zeleně zvrtla kotník – řeší se přes 

pojišťovnu 

 Byla zhotovena územní studie „ US – 02 za drůbežárnou“ Malešovice 

 

 

Připomínky – náměty na doplnění: 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo bere na vědomí výše uvedené informace.  

 

 

Výsledek hlasování:    

pro:   4 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

*      *       * 
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Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 18.45  hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………26. 6. 2015…………….. 

 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

Ověřovatelé:           .............................................. dne ...................................................... 

                                 Zdeněk Ševčík 

 

 

 

          .............................................. dne ..................................................... 

           Vladimír Becha 

 

 

 

Starosta:                ................................................ dne ..................................................... 

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


